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Програми за безвъзмездно финансиране

Национален иновационен фонд

Основна цел на Националния иновационен фонд е насърчаване научноизследователската

и развойната дейност за повишаване конкурентноспособността на предприятията и 

стимулиране сътрудничеството между науката и бизнеса в България. 

Фондът насърчава разработването на иновации по научноизследователски и развойни 

проекти, като финансира иновации, които все още не са достигнали до пазара. 

Разработваната иновация трябва да е под формата на продукт, технология или услуга.

Размер на помощта: безвъзмездна помощ до 500 000 лв. при самоучастие от 20 до 75%.

Цел на процедурата: технологично развитие на нови продукти, технологии и услуги или 

съществено усъвършенстване на съществуващи  продукти, технологии или услуги.

Кой може да кандидатства: предприятия от всички сектори на икономиката. Проектите могат 

да се изпълняват и в партньорство.

Тематични области на допустимост на проектите:

• Информатика и информационни и комуникационни технологии;

• Мехатроника и чисти технологии;

• Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;

• Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.
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Консултантският ни екип притежава необходимия опит и познания да Ви 

съдейства при подготовката на изискуемите документи, кандидатстване и 

отчитане на помощта.

Контакти

Вижте как може да Ви съдействаме 

Заявете безплатна консултация
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Допустими разходи:

• разходи за персонал (основен и спомагателен) по научноизследователски развоен

проект;

• разходи за инструменти и оборудване. Включват само разходите за

амортизационни отчисления за закупени нови инструменти, оборудване и

дълготрайни нематериални активи в рамките на проекта.

• разходи за външни услуги. Допустими са само разходи за възлагане на научни

изследвания;

• разходи за материали и консумативи;

• разходи за командировки в чужбина.

Срок за изпълнение на проекта: 18 месеца

Срок за кандидатстване: Ежегоден прием

Орлин Хаджийски

Съдружник

Данъчни услуги

orlin.hadjiiski@pwc.com

Николай Илчев

Директор

Данъчни услуги

nikolay.ilchev@pwc.com

Белослава Александрова

Старши консултант

Публично финансиране

beloslava.alexandrova@pwc.com

Свържете се с нас: 

Владимир Харизанов

Старши консултант

Публично финансиране

vladimir.h.harizanov@pwc.com
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